Betreft: locaties gemeente Lansingerland t.b.v. Visie Ruimte en Mobiliteit

Utrecht, 10 maart 2015

Geachte heer Fellema,

In antwoord op uw verzoek om mogelijke locaties voor windenergie binnen de
gemeente Lansingerland aan te dragen, stuur ik u hierbij een overzicht van de door het
burgerinitiatief Lansingerwind besproken en voorgestelde zoeklocaties d.d. 10
december 2014. Deze locaties onderzoeken wij momenteel nader op grondeigendom,
haalbaarheid en belemmeringen.
Het burgerinitiatief Lansingerwind bestaat momenteel uit zo’n 20 burgers. Er zijn
goede contacten met de gemeente en de buurtvereniging Kruisweg, die zich richt op
het landschap rondom de Kruisweg, ten noorden van de A12 en ten westen van de
rivier de Rotte. Op korte termijn wil het initiatief – in samenspraak met de gemeente –
zich bekend maken aan de bevolking, burgers en bedrijven de locaties voorleggen en
hen de mogelijkheid geven om zich aan te sluiten en mee te doen.
In dit stadium valt het burgerinitiatief onder de hoede van de landelijke burgerenergie coöperatie De Windvogel en wordt ondersteunt door Project A15/Milieudefensie
en REScoopNL. De Windvogel is een coöperatieve vereniging van mensen die
gezamenlijk duurzame (wind)energie produceren. Momenteel bezitten wij samen zes
windmolens en twee zonnevelden. We hebben meer dan 3300 leden, met name in de
Randstad. REScoopNL verenigt alle burgerwindcoöperaties in Nederland en steunt
initiatieven met kennis en middelen.
De wijze waarop wij samen met Project A15 en het burgerinitiatief deze
planontwikkeling op gang brengen is vernieuwend. Het project wordt door en voor
burgers gerealiseerd. Wanneer het burgerinitiatief Lansingerwind voldoende lokale
leden heeft, richten we een lokale energie coöperatie op die windmolens kan bouwen
en exploiteren in eigen beheer. Dit is mogelijk door nauwe samenwerking met
bestaande (wind)coöperaties in REScoopNL. De werkwijze van burger-coöperaties is
om elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen met kennis en kapitaal, zodat burgers waar
dan ook onafhankelijk en eigenhandig hun lokale energie kunnen produceren.
Onderstaand de aangemerkte locaties waarvan wij graag zouden zien dat u deze in uw
structuurvisie en verdergaande planologische besluitvorming op neemt. Buiten
beschouwing de locaties op het reeds vastgestelde Bleizo gebied.
a. In het kassengebied ten westen van Bleiswijk in een lijnopstelling 3 à 4
turbines grootteklasse 2,3 - 3 MW
b. Ten noorden van de A12 en Kruisweg, evenwijdig aan en ten oosten van de HSL en
de N209
c. Ten noorden van het Lage en Hoge Bergse Bos, evenwijdig aan rand Bergse
Bos, eveneens 3 à 4 turbines

d. Bij het veilingterrein op de strook parallel aan A12 en spoorlijn, 2 à 3 turbines
e. Op "Bedrijvenpark Oudeland" in Rodenrijs, dit is nog in ontwikkeling, 2 à 3 turbines
Samenvattend: Afhankelijk van de grootte – op sommige locaties zijn ook 2 MW
turbines mogelijk – is er in totaal ruimte voor 20 - 30 MW windenergievermogen.
Graag willen wij in een nader overleg met de provincie onze werkwijze toelichten en
wij verzoeken u daarom om een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Inge Verhoef (De Windvogel)
Lex Arkensteijn (Project A15)

